Pressmeddelande, 10 juni 2019

Camanio Care har utsett David
Rodriguez till ny CTO
Camanio Care har utsett David Rodriguez till CTO och medlem av ledningsgruppen
med ansvar för tjänsteutveckling. David är medgrundare och tidigare VD av Vital
Integration som Camanio Care förvärvade sommaren 2018. Sedan dess har David
arbetat som CIO på Camanio Care.

Tidigare CTO Daniel Berlin lämnar Camanio Care efter två år för att ta sig an nya
utmaningar.
– Vi är stolta över att kunna utse David Rodriguez till CTO och medlem i
ledningsgruppen på Camanio Care. Vi har arbetat tillsammans i ett år och jag vet att
Davids kunskaper och drivkrafter kommer att fortsätta bidra positivt till bolagets
utveckling inom digitala vård- och omsorgstjänster. Genom denna förändring kommer
bolaget att ytterligare stärka sin omställning till ett SaaS-bolag. Jag vill också ta tillfället i
akt att tacka Daniel Berlin för hans värdefulla insatser för bolaget och önskar honom
lycka till på nya utmaningar, säger Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care.
David Rodriguez har 20 års erfarenhet av IT och teknikutveckling i en rad roller. Det
senaste året har han varit CIO på Camanio Care och han var dessförinnan
medgrundare och VD på Vital Integration AB. Han har också grundat Trygghet i
Skandinavien AB och Simple Tech AB. David har studerat Electrical Engineering och
Computer Science på Idnskolinn på Island.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com
Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård
och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala
SaaS = Software As A Service, ett begrepp för att beskriva digitala tjänsteleveranser

tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, BikeAround, Bestic
och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care
för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet
inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm,
dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern,
Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.
Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på:
www.camanio.com.
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